
Umowa Nr .......................... /201…/1…                    Zał. nr 2 
  

przyjęcia ucznia do internatu ZSRiT w Powodowie 
 

Zawarta dnia .......................................... pomiędzy ...........................................................................................  

(imię i nazwisko rodzica / opiekuna) 

zamieszkałego w ...................................................................  ul ......................................................................  

Numer telefonu kontaktowego rodzica/opiekuna: .............................................................................................  

a  Powiatem Wolsztyńskim/Zespołem Szkół Rolniczych i Technicznych, reprezentowanym przez 

Dyrektora szkoły ……………………………………………………………………………………………………........ 

Zawarto umowę o treści: 

1. Umowa dotyczy przyjęcia syna/córki…………………………………………………………………………. 

Data urodzin : dnia ....................................................... w………………………………………………….. 

zamieszkałego………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL ................................................................... do w/w placówki. 

2. Umowa zawarta jest na okres od .................................................................. r. do zakończenia nauki. 

3. Internat jest czynny siedem dni w tygodniu. Internat jest zamknięty w czasie ferii zimowych, świąt i wakacji letnich. 

4. W internacie mieszkańców obowiązują trzy posiłki dziennie. Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych o znanych mi 

warunkach. Mieszkaniec internatu posiada własną pościel-kołdra,poduszka, poszewka na poduszkę, prześcieradło i poszewka 

na kołdrę. 

5. Czesne za internat określone rozporządzeniem dyrektora szkoły wynosi: 
 

- opłata stała wynosi: 

19zł osobodzień 

6. Opłaty za pobyt syna/córki w internacie pobierane są z góry. 

7. Termin płatności upływa z dniem 15-tego każdego miesiąca. 

8. Opłata  za internat nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej syna/córki. 

9. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności syna/córki w internacie, rodzicom przysługuje zwrot należności za osobodzień od 

następnego dnia po zgłoszeniu. Zwrot  uregulowany zostanie przez pomniejszenie czesnego w następnym miesiącu. 
 

10. Opłaty mogą być wnoszone po otrzymaniu faktury na konto BANK PKO 90 1020 4144 0000 6802 0007 3395       

z dopiskiem za zakwaterowanie i wyżywienie za miesiąc………. 

11. W przypadku nagłej choroby rodzice/opiekunowie zobowiązani są zabrać dziecko do domu. 

12. Syn/córka może być skreślony z listy mieszkańców internatu w przypadku: 

- nieprzestrzegania Regulaminu Internatu 

- z powodu nieterminowego wnoszenia opłat lub zaległości w opłatach przekraczających dwa miesiące. 

- na podstawie pisemnego wniosku rodziców /opiekunów 

13. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do: 

- terminowego uiszczania opłat za pobyt syna/córki w internacie 

- systematycznych kontaktów z wychowawcą internatu 

- zapoznania się z Regulaminem Internatu ZSRiT w Powodowie 
 

14. W przypadku spowodowania zniszczeń przez syna/córkę rodzice zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy w terminie 

dwóch tygodni od dokonania wyceny przez dyrektora szkoły. 

15. Umowę może rozwiązać każda ze stron z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. 

16. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

17. Dodatkowo zastrzega się, że w razie potrzeby pokoje mieszkańców mogą być wynajmowane w dni wolne od nauki szkolnej. 

 

 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna Podpis Dyrektora 



 


